DET DANSKE AFRIKA SELSKAB
(The Africa Society of Denmark))
FORMANDENS BERETNING FOR ÅR 2011 - 2012
Da jeg overtog formandsstolen i 1998 var der lidt under 25 medlemmer, og i dag er vi oppe på 67 medlemmer.
Alene i år en tilgang på 15 nye medlemmer. Det er en fremgang på næsten 30% på et år, og det er da vist en
Danmarks rekord, i en tid hvor man taler om foreningsdøden. Og oveni købet nye medlemmer med en
interessant baggrund og viden om Afrika.
Selskabets møder og arrangementer har også - synes jeg - været varierende og interessante.
Efter Generalforsamlingen på restaurant Allegade 10 sidste år talte Professor Holger Bernt Hansen om Danmarks
udviklingsbistand i gennem næsten 40 år. Bernt Hansen er kendt som en guru indenfor ulandsbistand, og han gav
også sit bud på, hvordan denne indsats burde udvikle sig i fremtiden.
I November var selskabets medlemmer inviterede af AP Møller koncernen til at besøge selskabets hovedkontor
på Esplanaden, hvor vi fik to interessante foredrag. Først om AP Møllers Afrika eventyr med Tanganyika
Plantation, der begyndte i 1930’erne, og derefter en imponerende beskrivelse af Mærsk- A.P Møllers strategi for
deres forretninger i Afrika, som de betragter som et af deres hoved markeder for udvikling. Mange af os nød en
hyggelig middag på det kendte Cafe Petersborg bagefter.
Kalenderåret 2012 startede med en herlig Thai middag på det historiske Asia House og derefter et meget
relevant foredrag om Pirateri ud for Somalia kyst, levende fortalt af skibsreder Per Gullestrup, der personligt
ledede redningsaktionen for de Clipper Groups sømænd, der var taget som gidsler i Somalia. Det lykkedes for
Per Gullestrup at forhandle en rimelig løsesum på plads, som han personligt måtte nedkaste fra fly over Det
Indiske Ocean. Hele dette dramatiske forløb er for øvrigt nu filmatiseret under titlen Kapringen og medlemmer er
inviterede af Nordisk film til at overvære filmen den 27. september. Samtidig vil vi få en omvisning i Nordisk Films
historiske studier, der bl. a. har verdens ældste filmstudie, studie nr. 2. Vi håber at se mange medlemmer til
denne specielle oplevelse.
I april havde vi besøg af Ambassadør Peter Brückner, der var Danmarks repræsentant i Syd Afrika i de
skæbnesvangre år 1990-94, da magten overgik fra det hvide mindretals styre til det frie valg i 1994, hvor Nelson
Mandela fremstod som den store statsmand. Jeg tror få var klar over, hvor tæt Syd Afrika dengang var på en
blodig borgerkrig, og hvor vigtig en rolle Danmark spillede bag kulisserne for at sikre at det skulle lykkes.
I juni måned drog nogle af medlemmerne på en spændende sommer safari til Øst- Afrika = Skåne. En skøn safari
gennem det smukke landskab, herlig svensk smørgårdsbord på Spangens Gæstgivergård, og besøg i Skånes
Djurpark, med de vilde dyr vi stadig har i Norden. Trist at kun få deltog – det blev en herlig dag for os andre.
Det skal også nævnes, at medlemmerne for nylig var inviterede til fernisering på vort medlem Kirstine Lindbergs
udstilling om Hemmelige Selskaber i Afrika, og nogle af de, der ikke nåede åbningen, har indhentet det forsømte
her for en times tid siden.

I aften skal vi efter middagen høre nyt om tropesygdomme, Afrikas svøbe, ved en af vore største eksperter,
Professor Ib Bygbjerg og det glæder vi os til.
Ser vi fremad, kan vi allerede nu nævne, at mødet den 2.november vil handle om Liberia, afslutningen på
borgerkrigen og overgangen til Ellen Sirleaf som Afrikas første kvindelige præsident. I den kaotiske situation
indtog den danske ambassadør Ellen Margrethe Løi en nøglestilling, idet hun i fire år ledede FN’s fredsbevarende
styrker i det vestafrikanske land. Ellen Løi er fornylig vendt hjem til Danmark og har indvilget i at fortælle os om
sin indsats og udviklingen i det borgerkrigsramte land.
Med disse fem arrangementer synes vi i bestyrelsen, at vi har præsenteret et interessant og varierende program,
men vi er altid interesserede i at modtage kommentarer og forslag til møder fra vore medlemmer. I den
forbindelse vil jeg nævne, at jeg sidste år fremkom med nogle tanker, Formandens tanker om selskabets fremtid
og vores strategi. Dette ideoplæg er lagt ind på selskabets hjemmeside, og vi modtager meget gerne
kommentarer hertil. Svar på spørgsmålet: Hvad vil vi med selskabet?
At der endnu ikke er kommet seriøse indlæg herom til hjemmesiden, skal vi måske udlægge som om
medlemmerne er godt tilfredse med den linje, vi har lagt i både frekvensen og kvaliteten i vore arrangementer.
Det bør også nævnes, at bogen Afrika – som det var engang, har været stort aktiv for selskabet. Det har sikkert
bragt os nye medlemmer, og som vi vil se af regnskabet om lidt, har det bidraget med en ekstra indtægt atter i
år. Alene forfatter honoraret til selskabet var på over kr. 1.044.I alt kr. 7.223 har indtil nu været indtægten fra
denne bog.
Afrika Selskabets hjemmeside, der ledes dygtigt af Troels Baagland, er også værdifuld for os, og jeg opfordrer
medlemmer til at besøge den regelmæssigt og komme med indlæg under debat emner.
Personligt har jeg haft den glæde og ære at lede selskabet som præsident i nu 15 år, godt hjulpet af en dygtig og
aktiv bestyrelse. Jeg har bestræbt mig på at fylde skoene for vores stifter Jonas Konnild, fortsætte hans store
engagement, og i aften sidder vi netop bænket i den Cafe K, der er opkaldt efter ham, og hvor vi på skærmene og
i udstillingen kan se eksempler på hans Afrika aktiviteter. Jeg tror han vil være glad for at se, at selskabet stadig
er i positiv udvikling, hvor vi nu snart nærmer os vores 50 års jubilæum i år 2015.
Tiden kommer, hvor vi skal føre fanen videre til yngre medlemmer, og vi ser derfor med glæde, at vi har fået så
mange nye medlemmer, hver med deres vinkel på og erfaring med Afrika. Personligt har jeg besluttet, at jeg godt
vil føre selskabet videre til vi når vores 50 års jubilæum – hvis det er medlemmernes ønske - og det vil da være
på tide at overdrage formandsposten til yngre kræfter.
Til allersidst vil jeg udtrykke min store tak til mine bestyrelsesmedlemmer, for deres hjælp i årets løb og især
fremhæve den store indsats, der udføres af vores kasserer Peter Schønsted og ikke mindst af vores meget flittige
og dygtige sekretær, Troels Baagland. Det nye medlem Anders Nielsen har også bragt os nye ideer og visioner,
støttet af vore faste medlemmer Arne Bech-Jensen og suppleanten Inge Odoom.
Udover at fortsætte med interessante arrangementer i det nye år 2012-13 er bestyrelsen aktivt begyndt at lægge
planer for et meget spændende 50 års jubilæum, så sæt allerede nu kryds i kalenderen rundt omkring 11.
september 2015!
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